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Inledning

itt i vad som 
verkar vara 
en andra våg 
av pande-
min, i slutet 

av ett år som vänt upp och 
ned på det mesta i samhäl-
let, försöker vi att blicka 
framåt. Det kommande 
året präglas av stora osä-
kerheter inför framtiden. 
Koalitionens budget för 
nästa år är ansvarsfull och 
innehåller en ekonomisk 
buffert.

FÖRSKOLAN OCH skolan 
prioriteras och utrymme 
finns för riktade förstärk-
ningar bland annat på 
ökad trygghet och trivsel i 
våra utemiljöer, på det mil-
jöstrategiska arbetet och 
på att kommunen ska bli 
bättre på att ta tillvara digi-
taliseringens möjligheter. 

Därtill ges Huddingeborna 
en liten återbäring i form 
av lägre kommunalskatt.
Även efter sänkningen så 
har Huddinge hög skatt 
och höga kostnader jäm-
fört med många av länets 
kommuner.

DE EKONOMISKA förut-
sättningarna för välfärden 
är goda i Huddinge, men vi 
tycker inte att det är vare 
sig rimligt eller rättvist att 
Huddingeborna ska betala 
mer skatt än andra. Arbe-
tet med att hålla ordning i 
kommunens ekonomi och 
att jämföra och analysera 
våra verksamheter fort-
sätter. Vi måste lära av de 
kommuner som når bättre 
resultat till en lägre kost-
nad, så att vi kan ge ännu 
mer valuta för Huddinge-
bornas skattepengar. 

M

”Vi måste lära av de 
kommuner som når 

bättre resultat till en 
lägre kostnad, så att vi 
kan ge ännu mer valuta 

för Huddingebornas 
skattepengar.”



ETT MEDEL ÄR att bli 
bättre på att dra nytta av 
ny teknik. Digitaliserings-
potten tredubblas nästa år 
i syfte att hitta fler smarta 
lösningar som ger en 
effektivare verksamhet på 
sikt och bättre service till 
invånarna. Särskilda medel 
avsätts för kompetensut-
veckling av vår personal. 

Sammantaget är det en 
ansvarsfull budget som 
ger goda förutsättningar 
att utveckla vår populära 
kommun. En budget där 
vi använder skattepengar 
smartare och prioriterar 
det som är allra viktigast 
– att barn och unga får en 
bra start i livet.

Daniel 
Dronjak (M)
Ordförande  
i kommun-
styrelsen
daniel.dronjak@
huddinge.se

En budget 
som tar  
ansvar för 
framtiden

Bäst i Huddinge just nu

Daniel: Alla ni som tar ansvar 
för att stoppa spridningen av 

covid-19. Som stannar hemma 
på er fritid och avstår från fysisk 

kontakt med andra personer  
än dem ni bor med.
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4  VÅRT HUDDINGE 5 2020

Paret driver Folkes på Sjödalstorget i 
Huddinge centrum. När pandemin slog 
till i våras var de inne på åttonde året 
som ansvariga för den dagliga driften.

– Vi har etablerat oss, den ekono-
miska utvecklingen var god och vi har 
varje år kunnat bygga vidare på verk-
samheten, men pandemin tvingade oss 
att säga upp en femtedel av personalen 
och permittera resten. Vi har också 
minskat inköpen och dragit ner  
investeringarna till ett minimum,  
säger Tobias.

LUNCHER NA HAR RULLAT på relativt 
bra, men marknaden för konferenser 
och fester, som är företagets stora 
inkomstkällor, har försvunnit helt.

– Nedgången hänger inte ihop med 

dåliga affärsmässiga beslut utan pande-
min drabbar hela besöksnäringen och 
hela samhället

ELSA HAR EN bakgrund som klubb- 
arrangör och har arbetat som kock i 
många år. Tobias har spelat i rockband, 
varit matskribent och skrivit ett par 
kokböcker. För att stå redo när pan-
demin är över bygger de nu på sina 
kompetenser med nya kunskaper.  
Elsa pluggar till sommelier och Tobias 
går en utbildning i digitalisering av 
besöksnäringen.

– Vi trivs jättebra här i Huddinge 
kulturhus. Folk vill träffas på riktigt, 
inte bara via mötesprogram online. Vi 
tror på framtiden!

KRISTINA EDER

Holmbergs tror på framtiden
Service, att ta hand om gästerna och att dela med 
sig av sin mångåriga erfarenhet av mat och dryck är 
drivkrafterna för Elsa och Tobias Holmberg.

Två av oss/ Elsa och Tobias Holmberg

Elsa och Tobias Holmberg ser fram 
emot att kunna dra igång konferens-
och festverksamheten igen.
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Elsa och Tobias Holmberg ser fram 
emot att kunna dra igång konferens-
och festverksamheten igen.

Aktuellt

Viktigt att 
alla hjälps åt 
i pandemitider
Smittspridningen 
ökar i Stockholm och 
Huddinge. Därför måste  
alla hjälpas åt att följa 
råden och på så vis 
skydda de mest sårbara 
och rädda liv! 
→ Maximalt åtta 
personer får delta 
på en allmän 
sammankomst och 
offentlig tillställning.
→ Träffa bara personer 
du bor med. Om du delar 
hushåll med flera är det 
okej att umgås med dem. 
För dig som lever ensam 
är rådet att umgås med 
ett par nära vänner.

→ Avstå från 
att delta i 
större sociala 

sammanhang 
som middagar, fester, 

begravningar, dop,  
kalas och bröllop.
→ Avstå från inomhus-
miljöer som butiker, 
köpcentrum, museer, 
bibliotek, badhus och 
gym. Nödvändiga 
besök i exempelvis 
livsmedelsbutiker och 
apotek är okej.
→ Avstå från att 
vara där det kan bli 
trångt, exempelvis 
möten, konserter, 
föreställningar, idrotts-
träningar, matcher eller 
tävlingar. 
→ Alla som kan 
arbeta hemifrån 
ska göra det. Den 
som behöver vara 
på sin arbetsplats ska 
hålla avstånd överallt, 
även på raster och i 
omklädningsrum med 
mera. Håll avstånd till 
både arbetskamrater 
och kunder.

Huddinge kommuns målsättning är att alla förskolor  
och grundskolor ska hållas öppna så långt det är möjligt.  
En stängning görs enbart om det bedöms som absolut 
nödvändigt.

När medarbetare på en förskola eller skola antingen  
bekräftas smittade eller har symtom på covid-19 och är  
sjukskrivna under tiden som de inväntar provsvar, måste  
de stanna hemma.

– Barn- och utbildningsförvaltningen får dagliga 
rapporter från våra förskolor och grundskolor, och 
vi håller löpande koll på antalet bekräftade fall i 
våra verksamheter. Vi säkerställer att det finns 

tillräckligt med personal för att kunna bedriva  
verksamhet, och vidtar åtgärder när det finns en ökad risk  
för smittspridning, säger Helena Näslund, tillförordnad  
utbildningsdirektör.

När det finns en ökad risk för smittspridning på en skola 
eller förskola, och det därför kan finnas anledning att stänga, 
kontaktas Smittskydd Stockholm för en dialog om vilka  
åtgärder som ska vidtas.

Om en förskola eller skola får veta att ett barn, en elev eller 
en medarbetare har bekräftats smittad med covid-19 kommer 
de som varit i nära kontakt med den smittade att få informa-
tion om att de kan ha utsatts för smittrisk. Om verksamheten 
måste vidta åtgärd, till exempel stänga, helt eller delvis, under 
en tid, så informeras alla som är berörda. Av sekretesskäl  
lämnas inte uppgifter om vem som bekräftats vara smittad 
eller information om andra personliga förhållanden ut.

– Det är viktigt att alla tar ansvar, vare sig det gäller sitt barn 
eller sig själv, och följer Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer om att stanna hemma vid uppvisande av symtom. 
Förskolorna och skolorna gör allt de kan för att minska risken 
för smittspridning, men vi måste alla hjälpas åt, säger  
Helena Näslund.

Skolstängning om det 
är absolut nödvändigt

Alla vårdnadshavare har fått information hemskickad om hur  
Huddinges förskolor och grundskolor agerar med anledning av den ökade 
smittspridningen. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta 
ditt barns förskola/skola. Läs mer på huddinge.se/corona.
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Cirka 130 småföretag har hittills hört av sig till  
Småföretagarhjälpen för att få kostnadsfri rådgivning 
 i coronapandemins spår. 

– Det är fler än väntat. Eftersom utsattheten inte ser 
ut att minska blir Småföretagarhjälpen, som drogs 
igång i våras, kvar även 2021, säger Andreas Fogelqvist, 
näringslivsstrateg hos Huddinge kommun.
Småföretagarhjälpen är ett samarbete mellan kom-

munerna Huddinge och Botkyrka, och Nyföretagarcentrum. 
Syftet är att stötta småföretag som drabbats hårt av pande-
min, det kan exempelvis handla om minskad försäljning, 
följder av införda restriktioner eller en mix av orsaker. 

Nyföretagarcentrums erfarna rådgivare svarar på frågor. De 
fungerar som bollplank och informerar om de stödåtgärder 
som finns på främst nationell nivå, men också lokalt. De kan 
också koppla in experter på ekonomi och andra områden.

– Många småföretag har råkat illa ut. Än så länge har vi inte 
sett någon störtflod av konkurser, men vi får samtidigt allt 
fler indikationer på att reserverna är slut och att svårare tider 
väntar ju längre pandemin pågår, säger Andreas Fogelqvist.

Orsaken till att många företagare hör av sig kan vara att 
tröskeln till Småföretagarhjälpen är låg, menar han. 

– Det är bara att slå en signal.

Företagsakut 
kvar även 2021

Småföretagarakuten nås måndag–fredag kl. 9–15 på 010-151 11 11 
eller via nyforetagarcentrum.se/huddinge. På hemsidan går det 
bland annat att boka tid för rådgivning.

Hög tid att  
söka pengar  
ur miljöfond
Saknar din förening 
pengar till en aktivitet 
eller ett projekt som 
bidrar till miljö-
förbättringar? Då kan det 
vara läge att söka pengar 
ur Huddinges miljöfond 
som stöttar insatser och 
intresse för natur, klimat- 
och miljöfrågor. 

Fonden delar ut 
mellan 1 000 och 50 000 
kronor till aktiviteter 
eller projekt, bland 
annat baserat på hur 
mycket insatsen bidrar 
till miljöförbättringar i 
Huddinge kommun. 

Rågdalens Skogs-
trädgårds Ideella 
förening har exempelvis 
fått medel för att anordna 
en naturskola. 

Föreningar som verkar 
i Huddinge kan söka 
pengar ur miljöfonden en 
gång om året. 

Nästa ansökningsdag är 
1 januari 2021. Ansökan 
kan skickas in via 
huddinge.se/miljofonden.

Aktuellt
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Aktuellt

Fler bilder och mer 
om både vinnaren  

och Huddinges 
byggnadspris på 

huddinge.se.

– Vi är stolta och lyckliga. Att en lek-
plats får byggnadspriset är en bekräf-
telse på att kommunens satsningar 
på lekplatser med det lilla extra är 
helt rätt, säger Mats Westerberg hos 
Lekplatsbolaget som har utformat och 
byggt den prisade parken.

Det var kommunens landskapsar-
kitekter Camilla Fransson och Therese 
Ingerdal som kläckte idén att basera 
lekplatsen på LasseMaja-böckerna. 
Resultatet blev en miniatyrstad över 
Valleby, staden där LasseMajas detek-
tivbyrå löser mysterier.

– Vi insåg det geniala i förslaget när vi 
satte igång att fördjupa oss i böckerna, 
filmerna och inte minst i julkalendern, 
säger Ivar Inkapööl, Lekplatsbolaget. 

Han berättar att företaget hade 
kontakt med både författaren Martin 
Widmark och Helena Willis, som  
illustrerat de omtyckta böckerna, 
innan de satte igång.
Vad är det som ligger bakom succén?

– Kärlek, omsorg, fantasi och skapar-
lycka har byggts in i varenda kvadrat-
centimeter – det tror vi sipprar igenom. 
Dessutom är platsen fantastiskt fin, 
säger Ivar Inkapööl.

Signe Thyrén Lundell, sex år, har 
läst alla LasseMaja-böcker. Hon bor i 
Bromma men har redan besökt parken 
fyra gånger. Parken toppar hennes att 
göra-lista. Hon älskar att leka i alla de 
fantasifulla husen.

– Det var vänner som tipsade oss  
om parken, säger Linda Lundell,  
Signes mamma.

PR ISET, EN PLAK ETT signerad  
Huddingekonstnären Håkan Bull  
och ett diplom, delas ut vid kommun- 
fullmäktiges sammanträde i december.

På andra plats i tävlingen kom  
Skapaskolan i Rosenhill följt av  
O-huset i Flemingsberg.

MIKAEL JEPPE

Miniatyrstad i Skogås 
årets ”byggnad”
Härbreparken i Skogås fick nästan hälften av alla 1 210 
röster när Huddingeborna utsåg vinnaren i tävlingen 
Huddinges byggnadspris 2020. Det var första gången 
som en lekplats hamnade i topp.

Signe och kompisarna Agnes och Juni (skymd) bjuder på glass och våfflor 
i miniatyrstadens glasskiosk.
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Aktuellt

Habib Iddrisu fick Huddinge kommuns 
demokratipris på 25 000 kronor för att 
han bland annat sprider rörelseglädje. 
Hans mål är att få alla Huddingebor, 
oavsett ålder och stadsdel, att röra på 
sig. De populära stavgångsturerna runt 
Korpberget är bara ett exempel. 

– Han spänner över alla kriterier för 
demokratipriset – han vänder sig till 
alla åldrar, det han gör är inkluderande 
och berör också jämlikhets- och trygg-
hetsfrågor, säger Ingalill Söderberg (DP), 
ordförande i kommunens trygghets- 
och delaktighetsberedning som utser 
vinnaren.

Hon var på plats på Vårbystranden 
17 oktober för att överlämna blommor 

och en prischeck i samband med en 
lokal demokratidag anordnad av fören-
ingen Expose. Prisceremonin föregicks 
av demokratikonstworkshops för både 
barn och vuxna, allsång och fikamums.

– Wow, är det sant? tänkte jag när 
jag fick beskedet, säger Habib Iddrisu 
och tillägger att priset innebär en kick i 
hans fortsatta arbete.

Ingalill Söderberg menar att priset 
behövs:

– Jag tycker det är viktigt att lyfta 
demokratifrågor som ofta hamnar i 
bakgrunden. Särskilt roligt är det att få 
överlämna priset i samband med vår 
demokrativecka.

MIKAEL JEPPE

Demokratipristagare vill 
sätta Huddinge i rörelse
Årets demokratipristagare Habib Iddrisu berättar att 
prispengarna kommer väl till användning:
– Det behövs fler redskap så att man inte behöver dela, 
vilket är särskilt viktigt nu i coronatider.

Habib Iddrisu  
kan du även höra 
i podden Älskade 

Huddinge. Läs mer om 
podden på baksidan 

av tidningen.

Ingalill Söderberg, ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen,
lämnar över prischecken på 25 000 kronor till den åttonde 
demokratipristagaren i ordningen: Habib Iddrisu.
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Aktuellt

Ingalill Söderberg, ordförande i trygghets- och delaktighetsberedningen,
lämnar över prischecken på 25 000 kronor till den åttonde 
demokratipristagaren i ordningen: Habib Iddrisu.

20 kommunala förskolor i Huddinge ska få ett eget bibliotek. 
Satsningen välkomnas av förskolan Fugan som byggt upp  
ett förskolebibliotek. 

– Det är så kul att se att barnens ordförråd och förståelse 
för sammanhang ökar när de ges möjlighet att ”göra” boken 
genom att klä ut sig eller leka med föremål som är kopplade till 
bokens innehåll, säger pedagogen Katarina Sandberg på Fugan.

Förskolorna i Flemingsberg, Skogås och Vårby får 810 000 
kronor från kommunen till att bygga upp bibliotek.

– Vi har ingen färdig mall för hur biblioteken ska utformas 
utan förskolorna får utforska hur de kan skapa mötesplatser 
och miljöer där barnen kan använda och uppleva böckerna på 
olika sätt, säger Heidi Wasén, biträdande verksamhetschef  
på förskoleavdelningen som driver projektet tillsammans  
med rektorerna. 

Hon poängterar att förskolorna redan i dag gör mycket för 
barnens språkutveckling men att det behöver göras mer för att 
ge barnen ett rikt språk.

Tove Lundholm, rektor för Fugans, Sångfågelns och Svanens 
förskolor i Skogås, välkomnar satsningen:

– I vårt område handlar det om att få bekanta sig extra 
mycket med böcker, för vi vet att det ger barnen möjlighet 
att lära sig och utveckla det svenska språket. Ett bibliotek ger 
barn möjlighet att komma i kontakt med och få en relation till 
böcker på flera sätt än läsning och också möjlighet att ta del av 
andra människors liv. 

Förskolebibliotek
ger rikare språk

Edit, 5 år, sitter gärna i Ekorrens förskolebibliotek. Här tar hon förstoringsglaset till 
hjälp när hon fördjupar sig i boken Den blinda rödluvan. Ekorren är en av förskolan 
Fugans avdelningar.

Hylla din 
favoritpedagog 
Vem tycker du gör ett 
extra bra jobb inom 
förskola och skola? 
Huddinge hyllar sina 
pedagoger, lärare och 
chefer och nu kan du 
nominera din favorit! 
Utmärkelserna Årets 
pedagog förskolan, Årets 
lärare grundskolan, 
Årets lärare gymnasiet/
vuxenutbildning och 
Årets chef syftar till  
att hylla ledare och 
medarbetare inom 
förskola och skola 
som bidragit till en 
positiv utveckling i sina 
verksamheter. Nominera 
senast 13 december  
på huddinge.se/
aretspedagog. Vinnarna 
presenteras våren 2021.

Jonas Lagerström 
vann kockkamp
Stjärnkocken och 
Huddingebon Jonas 
Lagerström vann årets 
upplaga av ”Kockarnas 
kamp” i TV4. Det var 
spännande in i det sista.

– Det är en ära att få 
vara med som kock, 
det är många 
duktiga 
kockar som 
gjort det här, 
så det kändes 
jättekul, säger han 
till Aftonbladet.

Jonas Lagerström 
lyckades under 
programserien hålla 
segern hemlig för alla 
utom sin fru. Han är glad 
att han var med:

– Ett minne för livet.
Jonas Lagerström 

 driver Stockholms-
restaurangen Etoile som 
har belönats med en 
Michelinstjärna. 



Vårdkasegnistor från Korpberget och ut över 
förortens ljus. Bilden togs 10 oktober 2020. 
Läs mer på sidorna 38–39.

Bilden/ Olle Magnusson
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Julgåva 
tack för 
tufft år!
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Reportage/ Julgåvan



Julgåva 
tack för 
tufft år!

Huddinge kommun prisar i år  
sina medarbetare med en värdecheck 
på 500 kronor som kan användas 
vid betalning hos det lokala 
näringslivet.

text M I K A E L J E PPE 
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amilla Broo, 
kommundirektör 
i Huddinge 
kommun:

– Jag och övriga 
kommunledningen 
vill på det här sättet 
tacka medarbetare 
och chefer för alla 

fantastiska arbetsinsatser under detta 
mycket tuffa år, ett år som fortfarande 
ställer oss inför svåra utmaningar. Jag är 
oerhört stolt över allt som har gjorts och 
görs varje dag för att verksamheten ska 
fungera så bra som möjligt för Huddinge-
borna trots covid-19.

– Det känns också bra att med samma 
gåva, om än indirekt, kunna främja det 
lokala näringslivet som precis som många 
anställda och invånare har påverkats hårt 
av pandemin.  

JULGÅVAN BER ÄK NAS DIMPA ned i 
brevlådan hos kommunens cirka 7 000 
anställda från 11 december och framåt och ersätter 
julbord, som blir svåra att genomföra på grund av 
pandemin, och andra presenter. 

Värdet på gåvan är också något högre än  
tidigare år men ligger fortfarande inom gränsen 
för skattefrihet. 

Varje anställd väljer själv var värdechecken ska 

användas utifrån en 
lista med företag på 
kommunens intranät. 
Företagen på listan 
bedriver alla verksam-
het inom kommun-
gränsen och har också 
registrerat sig som 
mottagare av värde-
checkar. Detta görs 
via en särskild e-tjänst 
senast 31 december 
2020. 

Värdechecken ska 
överlämnas person-
ligen i en fysisk butik 
eller motsvarande. 
Den kan inte använ-
das som betalning 
via webben, men kan 
utnyttjas till och med 
30 april 2021.

– Jag hoppas att 
många Huddingeföre-

tag vill vara med och att gåvan 
gör skillnad på många håll, säger 
Camilla Broo.

 Julgåvan kan användas som 
hel- eller delbetalning för en 
vara eller tjänst, exempelvis 
elektronik, kläder och skor, mat, 
blommor eller ett gymkort. 
Någon växel betalas inte ut i de 
fall köpet understiger 500 kro-
nor. Det går också bra att skänka 
julgåvan till välgörenhet. 

Gåvan får dock inte användas 
till att betala för alkohol, tobak, 
lotterier eller spel på exempelvis 
fotboll och hästar.

” Vi vill tacka våra  
 medarbetare och också
 främja näringslivet.”

→ Företag med  
arbetsställe i  

Huddinge kommun 
kan, med hjälp av 

Bank-id, registrera 
sig som mottagare  
av de kommunala 

julgåvorna via  
en e-tjänst på 
huddinge.se. 

→ Där kan företagen 
också berätta vad de 

erbjuder och ladda 
ned material som 

visar att de tar emot 
värdecheckar.

→ Varje värdecheck 
har ett unikt serie-
nummer som ska 

uppges vid inlösen. 
Det sker via fakturor 

till kommunen.  
Fakturering kan ske 
månadsvis eller vid 
ett samlat tillfälle, 
efter att giltighets-
tiden gått ut, men 
senast 1 maj 2021.

FAKTA  
JULGÅVA 
FÖRETAGC

Reportage/ Julgåvan



Kommundirektör Camilla Broo är 
imponerad över medarbetarnas 
insatser under coronaåret 2020.

Camilla Broo uppmanar 
också andra att handla lokalt:

– Det är tuffa tider för många 
företag nu. Därför vill jag upp-
muntra andra som ska ge bort 
julklappar, till anställda eller 
familjemedlemmar, att handla 
från företag i Huddinge. Vi har 
många småföretag i kommunen, 
allt ifrån nagelsalonger och  
cykelhandlare till bagerier. 
Men gör ditt inköp corona- 
säkert!

FÖR ATT MOTVER K A 
spridning av covid-19 
kan det vara bra att 
kontrollera med 
handlaren om 
nätköp eller hem-
leverans erbjuds, 
eller att skjuta 
på köpet till ett 
senare tillfälle 
och ge bort ett 
gåvobevis i 
julklapp. 
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→ Den som är  
anställd hos  

Huddinge kommun 
1 december 2020 får 

en värdecheck på 500 
kronor hemskickad.

→ Värdechecken  
kan användas vid 

betalning hos företag 
med verksamhet i 
Huddinge och som 

finns med på en 
lista på kommunens 
intranät. Listan upp-
dateras ända fram till 
sista december 2020. 

→ Gåvan kan också 
skänkas till välgören-
het. Då är det viktigt 

att först kontakta 
organisationen 

eller personen det 
gäller, fråga vad som 
behövs, betala med 

värdechecken i lämp-
lig butik och därefter 
lämna det man kom-

mit överens om till 
organisationen eller 

personen i fråga.

→ Julgåvan kan  
användas som  

betalning vid ett  
tillfälle till och med 
30 april 2021, detta 

för att alla ska hinna 
lösa in värdechecken 

trots corona- 
restriktioner.

FAKTA  
JULGÅVA 

ANSTÄLLD
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Det menar Lottie Jirhage, vd och ägare 
för Delikatessboden i Huddinge  
centrum. Hon tog över butiken 2013 
och har i dag sex anställda.

Delikatessboden erbjuder mums 
från hela världen, främst ost och chark 
men också pasta, choklad, godis,  
marmelader och mycket annat. 

De restriktioner som infördes före 
våren, för att minska smittspridningen, 
fick omedelbart genomslag på bodens 
försäljning.

– Vi gick från 40 till fyra kunder om 
dagen. Vi väntade på lunchgäster som 
inte kom. När kunderna försvann fick 
vi bli mer kreativa, säger hon och tar 

Kreativitet vägen framåt 
för Delikatessboden
Det är bra och trevligt att kommunen visar uppskattning 
med en julgåva till sina anställda och på samma igång 
försöker hjälpa de lokala företagen.

Reportage/ Julgåvan
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– Ett väldigt bra initiativ, det är bra 
att kommunen värnar om det lokala 
näringslivet.

Det säger Joel Karlsson, verksamhets-
ansvarig hos familjeföretaget Länna Sport 
i Skogås, när han får höra om kommunens 
julgåva.

Länna Sport säljer sport- och 
modeartiklar från butiken i Skogås och via 
e-handel; företaget grundades 1973 och har 
i dag över 70 anställda.

– Vi säljer saker som folk kan använda 
sig av själva och har därför inte drabbats 
lika hårt av pandemin som andra, säger 
Joel Karlsson och berättar att efterfrågan 
på bland annat cyklar har varit mycket 
stor.

Joel Karlsson konstaterar att företaget 
anstränger sig till det yttersta för att kunna 
möta kunderna där de vill mötas: i butiken 
eller på nätet.

– Det handlar om säker shopping 
med gott om utrymme, avstånd och 
handsprit. Den som inte vill komma in i 
butiken slipper, vi kan lämna varorna på 
parkeringen eller leverera via posten.

”Ett bra initiativ 
av kommunen”

Joel Karlsson hos Länna Sport berättar att 
företaget jobbar hårt med att coronasäkra 
verksamheten.

ökad aktivitet på sociala medier,  
samarbeten med andra företag och 
säker catering som exempel.

FÖRSÄLJNINGEN återhämtade sig 
kring studenten, men har dippat igen 
till följd av nya restriktioner.

– Det var mer rörelse i centrum 
tidigare, men de nya råden som kom 
nyligen har gjort att kunderna har 
glesats ut igen. Dags att bli mer kreativa 
igen och kanske erbjuda ostprovning 
och andra provningar på distans.
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Lottie Jirhage i Delikatessboden 
välkomnar den kommunala 
julgåvan.
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Smittsäkrad rehab 
och träning

Han är positiv till Huddinge kommuns 
julgåva:

– Låter som en utmärkt idé att 
låta medarbetarna välja utfrån 
behov, istället för att ge alla 
samma sak. Det är positivt att  
julgåvan även kan användas till 
hälsa och välmående.

Medfit driver primärvårds-
klinik för den som har 
ont och behöver reha-
bilitering eller vård, 
men erbjuder också 
medlemskap för den 
som vill träna av 
andra anledningar. 

FÖR ETAGET påver-
kas som alla andra av 
myndigheternas coro-
narestriktioner, men 
inte i lika stor utsträck-
ning eftersom stora 
delar av verksamheten 
sker på uppdrag av 
Region Stockholm och 
behöver fortgå även i 
pandemitider. Medfit 
har dock vidtagit en 
rad åtgärder för att 
minska riskerna för 
smittspridning.

– Vi har bland 

Jani Juselius är vd för Medfit som erbjuder gym, 
gruppträning och personlig träning i företagets 
4 000 kvadratmeter stora rehab- och klinikgym 
intill Flemingsbergs station. 
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annat begränsat tillgången på vissa 
maskiner, ställt in eller dragit ner på 

antalet deltagare i gruppträ-
ningarna och flyttat en del 
träningar utomhus. Vi har 
också byggt stationer där 
man lånar en egen sprit-
flaska och torkduk under 

hela vistelsen hos oss, 
säger Jani Juselius.

Dessutom  
rör sig med-
arbetarna 
mer runt i 
lokalerna för 
att vid behov 
torka rent och 
uppmana till 

ökat avstånd. 
– Omkläd-

ningsrummen 
är öppna men 
vi rekommen-
derar dem som 

kommer till oss 
att byta om 

hemma, säger 
Jani Juselius.

Medfits vd Jani Juselius
gillar att julgåvan även kan 
bli en hälsoklapp.

Reportage/ Julgåvan



Aktuellt

Pandemin har även slagit hårt mot föreningslivet.
– Mest i form av inställda evenemang som cuper, camper 

och avslutningar. Men också på det sättet att många av 
våra lag inte kan träna beroende på de allt hårdare 
restriktionerna. Det är supertråkigt, men vi har all 
respekt för denna pandemi, säger Fredrik Nilsson, 

föreningskonsulent i Huddinge IF.
Föreningen följer alla rekommendationer och regler 

som kommer från myndigheter och regering. Den träning 
som ändå kan bedrivas sker utomhus.

– Vi tar vårt ansvar för att minska smittspridningen  
och hoppas att Sverige och världen snart kan få återgå  
till det normala, säger Fredrik Nilsson. 

Huddinge IF har drygt 1 500 medlemmar. Föreningen 
erbjuder fotboll för alla, från bollskola för de allra minsta 
och uppåt. Föreningen har över 25 pojklag men också en stor 
verksamhet för tjejer och en akademi. 

Huddinge IF längtar 
efter normalläge

Huddinge IF:s verksamhet är antingen pausad eller
bedrivs utomhus. Bilden är från ett tidigare tillfälle.
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Emelie blev smittad på en baby shower

FO
TO

: PRIVAT

”Följ råden av  
respekt för andra!”
Anette Ringius, 57 år, 
kommunikatör, Fullersta,  
vad har du för personlig 
erfarenhet av covid-19?

– Jag blev smittad i 
början av mars av 
en kollega som 
varit i Österrike. 
Hen hade inga 
symtom och vi 
höll avstånd, trots 
det blev jag sjuk och 
hade feber i tolv dagar. Jag 
var obeskrivligt trött, hade 
muskelvärk som vandrade 
runt i hela kroppen och 
tappade lukt och smak. 
Doften av hägg och syren 
missade jag helt i år men 
smaksinnet är nu mer 
eller mindre återställt. Jag 
smittade min man som blev 
sjukare och hade feber längre 
än jag, men ingen av oss 
behövde sjukhusvård.
Vad har du för råd till andra?

– Jag har antikroppar men 
lever som om jag inte skulle 
ha det. Tvätta händerna 
och naturligtvis ska man 
undvika folksamlingar, 
köpcenter och andra platser 
där många människor 
samlas. Jag håller avstånd till 
andra och kommer någon 
för nära i kön i mataffären 
säger jag till direkt. De som 
kan rekommenderar jag att 
jobba hemifrån för som jag 
förstått sprids smittan även 
på arbetsplatserna. Jag hör 
från kolleger, som träffat 
folk på mingelpartyn och 
andra sammankomster, att 
de blivit smittade så undvik 
att träffa andra än de du 
bor tillsammans med och 
ställ in alla planerade fester 
och stora middagar. Det är 
mänskligt att vi börjar bli 
trötta på det här men det 
är viktigt att följa råden av 
respekt för andra, vi måste 
hålla i och hålla ut.

Emelie Melkersson, 33 år, målare, 
Visättra, vad har du för personlig 
erfarenhet av covid-19?

– Jag blev sjuk efter att ha varit 
på en baby shower. Vi dividerade 
innan om vi skulle samlas eller 
inte men några inom familjen 
har träffats regelbundet så vi 
bestämde att vi skulle ses. Vi 
var 15 och två tre dagar senare 
var nästan alla sjuka, de flesta 
fick lindriga symtom. Jag hade 
knappt feber i ett till två dygn 
men extremt ont i kroppen, 

tappade lukt och smak 
och hade ganska mycket 
huvudvärk. Efter en månad har 
jag fortfarande inte fått tillbaka 
lukt och smak fullt ut.
Vad har du för råd till andra?

– Ingen av oss kände av några 
tecken på sjukdom när vi sågs 
och ändå blev många dåliga så 
snabbt. Bli inte bekväm med 
restriktionerna, undvik att 
vistas i samma rum som andra 
under en längre tid, håll avstånd 
och kramas inte.



”Chocolate shape”, 
Viktor Kopp 2020.

Julmys
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Början och slut  
på Fullersta gård

Fram till 21 februari visas Viktor Kopps 
utställning Början och slut på Fullersta  

Gård. I utställningen har Viktor Kopp med 
målningar som inte har en rektangulär  

form utan är fyrhörningar med spetsiga  
och trubbiga vinklar vilket förstärker 
möjligheten att se olika rumsligheter 

i samma bild. Fullersta Gård följer 
Folkhälsomyndighetens råd för  

att alla besökare ska känna  
sig trygga.

Matlagning  
är ljuv musik för  
Gladys del Pilar

Matlagning är ett av artisten 
Gladys del Pilars stora intressen. Ett intresse 

hon ska dela med sig av i sin nya Youtubekanal.
– Jag vill göra ett lättsamt program där jag lagar 
mat jag gillar, ger tips och bjuder på matidéer
för att inspirera andra, säger Gladys del Pilar.

I sin Youtubekanal tar Gladys med sig 
tittarna hem till sig, men också till oväntade  

platser. Det blir mat som smakar mycket,  
både hett och syrligt. Hennes program 

hittar du på youtube, sök på kanal 
och Gladys del Pilar.

Michael Bäckman med personal  
på Restaurang Mättpunkten på 
Annerstaskolan önskar god jul 
med ett recept på vegetariska 
julfärsbullar och brunkål. 
Tillsammans utlovas de  
bli juvelen på julbordet. 

Cirka 40 julfärsbullar  
(10 portioner)

Ingredienser: 1 kg formbar 
vegofärs, 1 potatis, 2–3 msk 
smör alternativt mjölkfritt 
margarin till stekning,  
2 gula lökar, 1 dl grädde,  
1 ägg, 1 dl ströbröd, 1 tsk mörkt 
muscovadosocker alternativt 
farinsocker, 1 msk kikkomansoja, 2 msk 
kryddpeppar, 1 msk mald kryddnejlika,  
salt och peppar.
Gör så här: Koka potatisen, låt den svalna och 
pressa den. Skala, fintärna och stek löken i 
smör eller mjölkfritt margarin. Låt potatisen 
och löken bli kall. Tina den formbara färsen 
i kylen eller i rumstemperatur. Mikra inte 
färsen, för då tappar den sin förmåga att 
formas. Blanda färs, potatis, lök, grädde, ägg, 
ströbröd, soja, socker och kryddor. Smaka 
av med salt och peppar.  Rulla en bulle och 
provstek. Smaka av och kolla att den håller 
ihop. Skulle den bli instabil så tillsätt mer 
ströbröd. Rulla sedan julfärsbullarna i valfri 
vikt. Stek i stekpannan tills de får fin färg och 
låt dem sedan gå färdigt i ugnen, så binder 
ägget färsen ytterligare.

Brunkål (10 portioner)
Ingredienser: 500 g vitkål, 2 msk smör  
eller mjölkfritt margarin, 3 msk mörk sirap, 
3 dl grönsaksbuljong, 2 kryddnejlikor,  
1 lagerblad, salt och peppar.
Gör så här: Sätt ugnen på 175 grader. 
Strimla vitkålen i tunna strimlor. Bryn den 
i smör eller mjölkfritt margarin tills den fått 
lite färg. Tillsätt grönsaksbuljong, sirap och 
kryddor och blanda ordentligt. Ös upp kålen 
i en ugnsfast form. Ugnsstek i 1 timme. Rör 
om ungefär var 20:e minut. Slå på lite vatten 
om kålen börjar gå helt torr. Efter 1 timme 
ska kålen vara helt brun. Smaka av med salt, 
peppar och lite extra sirap för lite extra sötma.

Juvelen på julbordet
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Julöppet  
i Rådsparken

Rådsparken håller öppet i jul 
och nyår. Aktuella öppettider  
för den som vill träffa djuren  
finns på Instagram, Facebook 

och huddinge.se/
radsparken.

Julpyssel och  
konstworkshopar

Konstverkstan på Fullersta gård  
håller stängt men det går att ta del av  

andra aktiviteter. På lördagar delas det ut  
gratis konstpåsar med material och uppgift  

till barnfamiljer. Konstpåsarna har olika teman 
och till jul rymmer de material för julpyssel.

12–13 december kl. 12–16 blir det Himmeli 
workshop i konstverkstan. Himmeli är en  
finsk traditionell juldekoration, gjord av 

råghalm, sugrör och papper. Åtta personer  
per grupp och föranmälan krävs  

till nina.kerola@huddinge.se.  
Mer info: fullerstagard.se/ 

konstverkstan.

Kallifatides hoppas på läsmod
– Jag har skrivit om kärlek och migration  
praktiskt taget hela livet, säger författaren  
Theodor Kallifatides som bor i Huddinge sedan  
snart 40 år tillbaka. 

Två teman som är bärande även i hans  
senaste bok Kärlek och främlingskap. Kärlek 
är en omvälvande erfarenhet för alla unga 
människor. Ovanpå den upplevde Theodor 
Kallifatides migration när han som 25-åring 
kom till Sverige.

– Den delade mitt liv i före och efter. På något sätt 
har jag i boken velat göra upp räkningen med dessa 
två villkor i livet som är så viktiga och följer oss hela 
tiden.

I Kärlek och främlingskap skildrar Theodor 
Kallifatides sin erfarenhet av att som migrant odla 
den man är som person på vägen in i svenska språket. 
I berättelsen finns också människor med andra 
erfarenheter i ett Sverige som förändras.

– På 70-talet var praktiskt taget hela Sverige 
involverat i den fria kärleken. Den ledde till lyckliga 
lösningar för vissa och väldigt olyckliga lösningar för 
andra. Precis som migrationen, en del fastnade i rollen 
som migrant och bytte aldrig om till Sverige medan 
andra blev framgångsrika.

Han  trivs bra i Huddinge, men upplever att 
pandemin lagt en slags glädjelöshet över hela livet.

– Innan bytte man ett eller tusen ord med folk man 
mötte, i dag ser vi ut som dårar när vi mimar en kram 
när vi ses, det är ganska hemskt och det påverkar mig.

När han gjort sitt dagsverke, skrivit artiklar 
eller arbetat med översättningar, ägnar han sig åt 
intressen som att läsa böcker, lyssna på musik och 
spela spel på datorn.
Att pandemin får fler att läsa böcker tror han inte.

– Har man aldrig läst en bok och upplevt läsningens 
glädje är det inte sannolikt att man börjar läsa nu, 

jag tror att vi odlar de intressen vi har sedan 
tidigare. I vissa fall är det förstås möjligt att 

någon får mod och kommer igång med 
läsningen som en lycklig konsekvens av 

isoleringen.
Pandemin kommer att kosta och 

lämna spår och är inte över förrän vi 
fått ett vaccin.

– Men vi kommer att klara det, 
människan har klarat många kriser, 

säger Theodor Kallifatides.
KRISTINA EDER

12–13 december blir det 
workshop i att göra en finsk 
traditionell juldekoration.

Theodor Kallifatides nya bok Kärlek och  
främlingskap finns på flera av kommunens  
bibliotek och kan beställas för avhämtning  
vid entrén i en bokpåse. Den finns också  
i bokhandeln och inläst som ljudbok.

Coronakolla  
innan besök
Tänk på att alltid ta  

reda på aktuell information  
på respektive anläggnings  

webbsajt eller att ta 
kontakt innan 

besök.



Porträttet/ Matti Sällberg
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Porträttet/ Matti Sällberg
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Han jagar

– Vaccinera er! Det tänker jag göra  
när vaccinet godkänts av svenska 
myndigheter.
Professor Matti Sällberg tvekar inte 
när han ombeds komma med råd till 
Huddingeborna i pandemitider. 
Som en av landets främsta experter  
på vaccin syns han ofta i tv-rutan.

text M I K A E L J E PPE foto A N D E R S N I L S S O N

vaccin mot 
coronavirus
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Porträttet/ Matti Sällberg

an invänder mot begreppet 
mediestjärna, men medger 
samtidigt att det är antalet 
journalistkontakter och 
tv-framträdanden som är den 
stora skillnaden i dag jämfört 
med hur hans vardag såg ut 
före covid-19.

– När Kina stängde ner i januari förstod vi 
allvaret. Det blev startskottet för oss, men vi gör 
i princip samma saker nu som då även om vi just 
nu är något fler och jobbar lite snabbare, säger 
Matti Sällberg som förutom att han leder en egen 
forskargrupp är chef för Karolinska Institutets (KI) 
institution för laboratoriemedicin – en verksam-
het med över 250 forskare.

– Det mesta tuffar på som vanligt, men det är 
helt klart fler digitala möten i dag. Jag tillbringar 
ibland hela dagar i mitt rum i det ena digitala 
mötet efter det andra – jag hatar det.

 
M ATTI SÄLLBERG MÖTER UPP i entrén till KI på 
Nobels allé 8 i Flemingsberg. Han tar inte i hand 
utan vinkar lite försiktigt innan vi tar hissen upp 
till åttonde våningen. 

Hans arbetsrum är några få kvadratmeter stort 
och vetter mot en innergård och laboratoriet där 
gruppen utvecklar vaccin mot bland annat covid-
19. Förutom det man kan förvänta sig i ett rum till-
hörande Sveriges förste professor i biomedicinsk 

H

” När Kina stängde ner  
 förstod vi allvaret.”

analys, står det flyttkartonger 
i ett hörn. På skrivbordet finns 
bland annat en liten kaffebryg-
gare, två bildskärmar och två 
mobiltelefoner.

– Jag identifierar mig inte 
med mitt arbete. Jag gör det jag 
gör – det är bitvis skitkul, bitvis 
tråkigt, säger professorn med 
det finskklingande förnamnet.

– Min mamma kom till Sve-
rige från Finland efter kriget. Jag 
är uppvuxen i Älvsjö, har också 

Matti Sällberg i sitt arbetsrum på våning åtta.
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bott utomlands i perioder och 
lever nu tillsammans med min 
familj i södra Stockholm. Jag går 
till centralen och tar pendeln till 
jobbet nästan varje dag. Ibland 
åker jag med min fru.

HAN UTBILDADE SIG till 
biomedicinsk analytiker efter 
gymnasiet, fick jobb på Statens 
bakteriologiska laboratorium 
och började forska. Parallellt 
med doktorerandet utbildade 

han sig till tandläkare på ”Käftis”, KI:s tandläkar-
program i Flemingsberg. Det var för övrigt även 
där han träffade sin fru.

– Jag pluggade på dagarna och labbade på  
kvällarna.

Efter åtta år som tandläkare tog forskningen 
över helt. Ett logiskt val i mer än ett avseende. 
Matti Sällberg är nyfiken av naturen och skulle bli 
uttråkad om varje dag var den andra lik. Nu blir 
han i stället besviken när resultaten uteblir. Då 
försöker han ta reda på varför och lösa problemet 
eller som han själv uttrycker det: ”När jag kör fast 
går hjärnan på högvarv för att hitta lösningar”. 

Matti Sällberg i sitt arbetsrum på våning åtta.
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Porträttet/ Matti Sällberg

– Jag var morgontrött av mig och var kanske inte 
ämnad att borra hål i människors tänder tidigt 
på morgnarna. Jag tror att jag har försovit mig till 
allt som går att försova sig till, säger Matti Sällberg 
med glimten i ögat.

– Som chef för en institution styr jag över  
min vardag. Förutom ett stort antal möten kan  
jag nästan komma och gå som jag vill. Jag har 
frihet, men det innebär också att jag jobbar när 
som helst. 

 
HANS FORSK ARTEA M, SOM till följd av pande-
min utökats till tio medarbetare, utvecklar tre 
vacciner parallellt: Ett mot blödarsjuka som sprids 
via fästingar, ett för att behandla hepatit B och 
D, och ett mot covid-19. Det senare har fått nam-
net OC-007 och utvecklas inom ramen för projek-
tet OpenCorona. Projektet stöttas av EU med tre 
miljoner euro och är ett av flera projekt i Sverige 
som syftar till att ta fram ett vaccin mot covid-19.

– OpenCorona innebär att vi delar med oss av 
allt vi upptäcker – vi har full transparens. Men just 
nu ligger vi efter med att uppdatera vår hemsida 
på grund av den ökade arbetsbelastningen.

Om vaccinen som hunnit 
längst i testerna på människor 
håller vad de lovar, det vill säga 
i varierad omfattning skyddar 
mot infektion, sjukdom och 
död, och de inte stoppas på 
grund av allvarliga biverkningar, 
kan flera vaccin vara godkända 
kring årsskiftet. Det är dock inte 
samma sak som att de kan ges 
till den breda allmänheten, det 
lär dröja, betonar Matti Sällberg. 

Utveckling av vaccin brukar 
normalt sett ta många år, medan 
vaccin mot covid-19 tas fram 
i rekordfart. Det är ingenting 
som oroar honom nämnvärt 
eftersom vaccinen bygger på 
erfarenheter från utvecklingen 
av vaccin mot coronavirusen 
sars och mers.

– De som får vaccin ska inte 
bli sjukare än de som inte får 
det, men skulle det vara så 

MER OM 
MATTI

  Ålder: 59 år.
  Bor: I södra 
Stockholm.
  Familj: Fru 

och 13-årig son.
  Fritid: Umgås 

med familj och 
vänner, laga mat, 
spela tennis och 
badminton, har 
tagit upp golf 
igen och som-

marstugan. Han 
beskriver sig själv 
som något av en 

filmnörd.
Dold talang: 

Var som  
ung svensk 
lagmästare 
 i kustfiske.

  Aktuell: 
Vaccinjägare.

Matti Sällberg menar att pandemin har ökat förståelsen för behovet av grundforskning.
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stoppas vaccinet. Det finns dock 
ingenting som tyder på detta i 
dagsläget, säger han.

OC-007-vaccinet blir inte 
tillgängligt förrän tidigast 
runt 2022–2023, men för Matti 
Sällberg handlar det inte om att 
bli först. Han och hans team vill 
hitta vaccin som även skyddar 
mot nya coronavirus. EU-stödet 
räcker till och med fas 1 som, om 
allting går som planerat, kan 
avslutas nästa sommar. Nästa 
fas kräver mer tid och mycket 
mer pengar.  

 
EN AV TR E är skeptiska till att 
vaccinera sig, visar en undersök-
ning av DN/Ipsos. Vaccinskep-
sisen kan bero på flera saker, 
bland annat biverkningarna 
i svininfluensavaccinets spår. 
Matti Sällberg väljer dock att se 
det positivt.

– Det betyder att så många 
som 60–70 procent vill vaccinera 
sig. Jag tycker det är viktigt att 
sätta saker och ting i perspektiv, 
det finns ovanliga biverkningar 
med allt vi gör: bilar, vin, feber-
nedsättande mediciner – och 
vaccin. Det gäller som alltid att 
väga nyttan mot riskerna, säger 
Matti Sällberg.

– Jag tänker vaccinera mig 
oavsett vem som tagit fram det 
under förutsättning att det god-
känts av svenska myndigheter.

Han uttrycker ingen jättestor 
oro för hur det ska gå för Sverige 
trots att smittspridningen just 
nu ökar och coronaviruset  
återigen har letat sig in på äldre- 
boenden. Han konstaterar att 
den svenska mentaliteten, med 
naturlig distansering, och tilltro 
till myndigheter är en stor fördel 
i pandemitider.

– Det här viruset kommer inte att försvinna, vi 
måste lära oss att leva med det. Små åtgärder kan 
få stor effekt och får vi sedan vaccin och lär oss 
kontrollera coronavirus över tid, så hamnar vi i 
ett nytt normalläge med förändrade beteenden 
som en viktig del, säger Matti Sällberg och tar ett 
exempel:

– Förr gick vi till jobbet förkylda, det gör vi inte 
längre. Men nya beteenden innebär dock också att 
viruset kan förändras. 

M ATTI SÄLLBERG MENAR att pandemin fört 
med sig ökad förståelse för behovet av grund- 
forskning och vaccin.

– Den visar hur viktigt det är att vi satsar på det 
vi inte vet. Det som kan uppfattas som betydelse-
löst i dag kan vara livsviktigt i morgon.

Matti Sällberg konstaterar att varken han eller 
någon annan har kunnat förutse coronavirusets 
framfart och konsekvenser.

– Men den här pandemin visar hur allt hänger 
ihop: hälsa, ekonomi, infrastruktur, hela samhäl-
let – hela världen!

 
R ELATIONEN TILL HUDDINGE sträcker sig långt 
tillbaka. Redan som barn cyklade han från Älvsjö 
till Gömmaren och Långsjön för att fiska. På det 
yrkesmässiga planet kom han till Flemingsberg 
1988. Han har dock aldrig bott i Huddinge.

– På KI Campus Syd och Karolinska Universi-
tetssjukhuset Huddinge finns en underdog- och 
nybyggarmentalitet som passar mig. Jag gillar 
också de satsningar som planeras, bland annat av 
stadsutvecklingsaktören Fabege. Det är bra om det 
vi gör kan hjälpa till att utveckla miljön här, säger 
Matti Sällberg och berättar att han är med i ett 
projekt som syftar till att locka fler små företag till 
området.

Den utlovade intervjutiden på 45 minuter är så 
gott som slut. Matti Sällberg tittar på klockan och 
säger:

– Perfekt, jag har nästa möte om en kvart.

” Mentaliteten som 
 finns här passar mig.”
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Huddinge växer/ Näringsliv

Bra drag i nya företagsbyn
En rad företag har på senare år valt att etablera sig 
i kvarteret Vårdkasen vid Glömstavägen och Novavägen. 
Det gäller bland annat Beijer Byggmaterial, Saferoad 
och Nordic Wellness, men också en rad småföretag 
som servar till exempel restaurangnäringen.

– Det räcker inte med enbart bostäder, 
kontor och kaffe latte, utan det här är 
verksamheter som behövs för stadens 
funktion, säger Agneta Persson Hellsten, 
företagslots i Huddinge kommun.

– Det är mycket business-to-busi-
ness, exempelvis trafiksäkerhetsföre-
taget Saferoad och Beijer Byggmaterial 
som har många ROT-företag och under-
leverantörer till de stora byggherrarna 
som kunder.

 Det har poppat upp en rad olika 
verksamheter i kvarteret Vårdkasen 
sedan området fick en ny detaljplan 
med utökade byggrätter 2014. Det 
mesta har byggts på privat mark och 
majoriteten verksamheter riktar sig till 
yrkesfolk. Gymmet Nordic Wellness 
är dock ett av flera exempel på etable-
ringar som vänder sig till bland annat 
de boende i området.

– Det är stor efterfrågan och brist på 

Det har poppat upp en rad företag längs
Glömstavägen på senare år.

Agneta Persson 
Hellsten

Företagslots
08-535 313 92

agneta.persson-
hellsten@huddinge.se
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Bra drag i nya företagsbyn
verksamhetsmark i vår kommun. De 
synpunkter vi får in på det som händer 
i området handlar inte om verksamhe-
terna i sig utan mer om byggnadernas 
exteriör, säger Agneta Persson Hellsten 
och berättar att en del företag har flyt-
tat till kvarteret Vårdkasen från mark i 
Storängen där det byggs bostäder.

 
DET FINNS DOCK avgörande begräns-
ningar för hur mycket den ”nya” före-
tagsbyn intill Glömstavägen kan växa. 
Tvärförbindelse Södertörns dragning 
och att det inte finns så mycket ledig 
mark i området är två av de viktigaste.

– Det rör sig om ytterligare cirka  
10 000 kvadratmeter för etablering, 
säger Agneta Persson Hellsten.

MIKAEL JEPPE

”Lätt för våra kunder att 
ta sig till och från oss”
Carina Henriksson är filialchef 
för Beijer Byggmaterial på 
Novavägen i Huddinge. Företaget, 
som säljer byggmaterial och 
byggförnödenheter till både 
proffskunder och konsumenter, har 
i dag 17 anställda och flyttade in i 
området för drygt tre år sedan.
Varför har ni valt att etablera er här? 

– Det är lätt för våra kunder att ta 
sig till och från oss på väg ut till deras 
kunder. 
Saknas något i området? 

– Vi skulle gärna se att det fanns 
lite fler aktörer som har någon form 
av restaurangverksamhet och en 
livsmedelsbutik.
Hur ser framtidsplanerna ut? 

– Vi vill så klart att kunder ska se 
oss som förstahandsalternativ när det 
gäller byggprojekt. Vi vill fortsätta 
växa och stärka vår position här. Vi 
ser gärna att infrastrukturen förstärks 
från E4 och vidare österut, det skulle 
innebära nya möjligheter och öka 
tillgängligheten ytterligare.

FOTO: ANDERS NILSSON
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Historiska bilden

Elden startade i en mellanvägg i anslut-
ning till en rökgång och när brandkå-
ren var på plats, femton minuter efter 
att de fått larmet, var byggnaden över-
tänd och gick inte att rädda. De boende 
på gården, familjen Malm, tjänstefolk 
och gäster klarade sig oskadda.

Det har tidigare rått en viss osäkerhet 
kring år och datum för katastrofen, 
men ett gammalt handdaterat press-

klipp ger vid handen att branden inträf-
fade natten till lördagen 27 december 
1941 med start cirka kl. 00.30.

Byggnaden hade uppförts på 1700-
talet och rymde 22 rum på tre våningar.
Fotot är hämtat ur familjen Bångs foto- 
album. Familjen ägde Sundby gård 
fram till 1917. 

Mer att läsa finns på backspegeln.
huddinge.se/tragedi-i-juletid.

Tragedi i juletid
Den ståtliga byggnaden i centrum av bilden  
är Sundby gårds gamla huvudbyggnad som  
brann ner 27 december 1941.

Följ gärna  
Huddingeback- 

spegel som nu finns 
på Instagram!

Foto på Sundby gård i vinterskrud. Huvudbyggnaden
brann ned till grunden 1941. Trolig fotograf är dåvarande 
godsägare Lars-Gustaf Bång.
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Huddinge Vårsalong  /Utflykten

Nu börjar det att dra ihop sig till Huddinge Vårsalong 2021.  
Men innan vårsalongen tar emot besökare ska alla inskickade 
alster först skärskådas av juryn: konstnärerna Peter Eugén 
Nilsson och Susanna Arwin. Sista ansökningsdag till  
vårsalongen är 15  januari.

Huddinge Vårsalong 2021 visas i år från 
13 mars till 9 april i Huddinge Kulturhus 
hos Folkes i Huddinge centrum. Däref-
ter flyttas utställningen till Litografiska 
museet i Sundby gård och pågår där 
fram till 9 maj.

Till vårsalongen kan alla Huddinge-
bor över 18 år söka, både proffs och ama-
törer. Samma sak gäller medlemmar i 
arrangerande konstföreningar.

Peter Eugén Nilsson, akvarellist och 
internationellt känd porträttmålare, 

och Susanna Arwin, målare och  
skulptör, är jury.

– Vi är stolta och glada över att ha 
dessa två inspirerande konstnärer i vår 
jury, säger Madeleine Engfeldt-Julin,  
ordförande för Konstgruppen  
Huddinge Kulturhusförening. 

– Vi hoppas att många som nu sitter 
hemma och skapar i coronatider blir 
riktigt inspirerade och söker till  
Vårsalong 2021!

 M I K A E L J E PPE

Konstbasen hoppas 
på coronainspiration

Huddinge Vårsalong anordnas av föreningen Huddinge Kulturhus Konstgrupp där  
Huddinge Kulturhus, Huddinge Konstnärsklubb HKK, Huddinge Konstnärsklubbs Vänner 
HKKV, Konstföreningen Bellis, Litografiska museet och Kulturföreningen Lyktan ingår. 
Huddinge kommun är medarrangör. Mer info: huddingevarsalong.se.

Vårsalongens juryn består  
av Susanna Arwin och 
Peter Eugén Nilsson.



Konsument/ Leasingbil

Det finns några saker att tänka på ifall 
du vill skaffa leasingbil. Det är vanligt 
med luddiga avtalsvillkor och friskriv-
ningar. Den avtalade månadsavgiften 
kan plötsligt höjas för kunden om kost-
naderna ökar för leasingfirman. 

Kundens reklamationsrätt regleras i 
avtalsvillkoren och inte av några kon-
sumentlagar. Det innebär bland annat 
en större undersökningsplikt än hos en 
bilfirma. 

Det kan också vara otydligt om det är 
hos leasingfirman eller en återförsäljare 
som du som kund ska göra din rekla-
mation. 

Sköter du inte om bilen kan du få 
väldigt höga kostnader. Om leasing-
firman anser att det är du som utsatt 
bilen för onormalt slitage, till exempel 
skadade däck, större bucklor och hår 
från pälsdjur. Det kan också bli dyrt att 
överskrida den avtalade körsträckan.

Leasing inte alltid 
en bra lösning
Är du orolig för att en bil som du själv köper snabbt ska 
minska i värde kan leasing vara ett alternativ. Att leasa bil 
innebär dock att hyra en bil under en lång tid, en bil som 
leasingfirman i sin tur köpt av en återförsäljare.

Konsumentväg- 
ledningen ger  
råd kring olika  

konsumentfrågor:  
08-535 300 00 eller 

konsument@ 
huddinge.se.
Budget- och 

skuldrådgivningen:  
08-535 317 61 eller 

budgetskuld@ 
huddinge.se. Det finns 

även en e-tjänst där 
du kan boka tid för 

rådgivning. 

CHECKLISTA VID 
BILLEASING

Läs avtalsvillkoren  
mycket noga.
Sköt om bilen som om  
du vore ägare till den.
Du är ansvarig för skador  
och onormalt slitage.
Överskrid inte den  
avtalade körsträckan.
Fundera på hur länge  
du behöver bilen –   
långa bindningstider.

3

2

1

4

5
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Lina och hennes familj, maken Sayid 
och döttrarna Olivia, 6,5 år, Ella, 4, och 
Leonora, 1,5, bor i Hörningsnäs och är 
en av tre familjer som valts ut att delta i 
projektet ”Utan bilen-dealen”. 

Tanken var att familjerna under tre 
månader skulle ställa bilen och resa 
mer klimatsmart med kollektivtrafik 
och cykel. Men så kom pandemin och 
att åka kollektivt är inte coronasäkert 
så Huddinge kommuns energi- och 
klimatrådgivning fick tänka om. 

TESTPER IODEN KORTADES NER till 
två veckor då familjen Zommorodi fått 
låna ellådcykel, elcykel och elsparkcykel. 
Familjen har testat alla tre och det är 
ellådcykeln de har störst nytta av och 
använt mest.

– Vi är supernöjda och det ska bli kul 
att testa en längre period när projektet 
kommer igång för att se hur det påver-
kar vår vardag på sikt. De här veckorna 
har inspirerat oss och skapat ett större 
intresse för att oftare välja bort bilen, 
säger Lina Zommorodi. 

Skulle det någon morgon komma 
protester från barnen när det regnar ute 
ger det tillfälle att prata om fördelarna 
för miljön med att välja cykeln framför 
bilen.

– Vi pratar mycket mer miljö nu.  Och 
förresten är det tak över lådan så de slip-
per bli blöta, säger Lina Zommorodi. 

Det har blivit fler cykelresor och var-
dagsmotionen har ökat under testperio-
den, även om elen har varit en stor hjälp.

– Det är tungt att trampa en lådcykel 
med tre barn, men det är en härlig känsla 
att koppla in elen och flyga fram!

KRISTINA EDER

Roligare vardag 
med elcykel
Ellådcykeln har gjort hämtning och lämning av barn både 
enklare och roligare.
– Inget gnäll vid påklädning, ingen som säger ”jag orkar  
inte cykla längre” och under färden kan vi prata – samtidigt 
som vi är ute i friska luften, säger Lina Zommorodi.

Mer info 
på #utanbilen- 

dealen2020 och  
på utanbilen- 

dealen.se.

Lina Zommorodi och barnen Leonora, Olivia 
och Ella tar gärna  lådcykeln som familjen fått 
låna  av kommunen för att testa hur det är att 
klara sig utan bil.

Utan bilen-dealen  /Så funkar det



Enklare klara 
mindre kriser 
med lite prepp

Så funkar det/ Krisberedskap

Höststormar, kraftig nederbörd och översvämningar 
kan snabbt vända upp och ned på tillvaron för de 
flesta. Men den som är förberedd klarar sig ofta 
bättre än andra.

Mer information 
om krisberedskap, 

bland annat  
korta filmer, på  

huddinge.se. 
 Det finns också  

mer info på  
krisinformation.se.

– Det egna ansvaret är grunden, utgå 
från att du ska klara dig helt själv om el, 
värme eller vatten slås ut. Se till att ha 
förnödenheter hemma så att du klarar 
dig i minst en vecka, säger Marina Farina, 
säkerhetssamordnare med fokus  
på kris och beredskap i Huddinge 
kommun.

ÄVEN SM Å K R ISER i vardagen kan 
ställa till det rejält för den som inte är 
förberedd. Utan el blir det svårt att laga 
mat, titta på tv och göra läxor. Strömav-
brott kan även slå ut värme och vatten, 
det blir med andra ord kallt samtidigt 
som toaletten slutar att fungera och 
gofikat uteblir.

– Räkna inte med hjälp från någon, 
säger Marina Farina och tillägger 

att samhällets resurser i första hand 
används för att hjälpa dem som är mest 
utsatta: äldre, barn och sjuka.

HON M ANAR TILL lagom med förbe-
redelser, inte till hamstring och tipsar 
om grannsamverkan, där alla hjälps 
åt med förberedelserna. I bostäder 
med flera rum kan det vara bra att 
trycka ihop sig i ett rum och täcka 
för eventuella fönster med filtar om 
avbrottet blir långvarigt. 

Marina Farina har också helt 
andra tips vid sidan om alla måsten:

– Ha också gärna trivselgrejer som 
en kortlek eller en bok i beredskap och 
köp årets julklapp, ett stormkök! Tänk 
dock på att inte använda det inomhus.

 M I K A E L J E PPE
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Uteplats 
Ställ undan möbler, parasoll, grill och 
krukor så att de varken riskerar att slå 

sönder fönster eller skada människor. Rensa 
hängrännor och dagvattenbrunnar för att 

minska risken för översvämning.

Radio och batterier
En batteridriven radio kan vara bra att ha 
vid långvariga avbrott för att få koll på läget 

via P4 Stockholm. Se också till att det finns 
extra batterier och ficklampor hemma.

Vatten
Förvara dricksvatten i PET-flaskor eller 
dunkar i mörka och svala utrymmen. Byt ut 

vattnet lite då och då.

Värme
Ha filtar i beredskap liksom stearinljus och 
tändstickor. Finns kakelugn, öppen spis eller 

kamin, se till att det finns ved.

Förnödenheter
Ha förnödenheter för minst en vecka. Se till att det finns 
konserver – och konservöppnare. Bäst är konserver med 

mat som kan ätas kall. Bra med gasol- eller spritkök och 
bränsle till desamma. Glöm inte mat till eventuella husdjur.

Toaletter och hygien
Bra att ha påsar att kissa och bajsa i om toaletten slutar 
fungera. Toapapper bör också finnas liksom våtservetter 

till de mest grundläggande behoven.



 

Så funkar det/ E-tjänst bygglov

E-tjänster 
ger bättre koll 
på bygglov 
och kartor 

Via kommunens 
hemsida går det att 
ansöka om bygglov 
och göra anmälan 

om åtgärd. Det 
går också att följa 

sitt ärendes väg 
genom bygglovs-
processen och att 

beställa kartor och 
mätuppdrag. Mer 

info på huddinge.se/
bostad-och-miljo/

bygglov.
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Nära 70 procent av alla bygglovsansökningar och 
anmälningsärenden i Huddinge gjordes i oktober  
via en e-tjänst på kommunens hemsida. Det var 
en ökning på över 50 procent och kan bero på att 
flera e-tjänster fick både funktionsmässiga och 
kommunikativa lyft under september.

– Nytt är att vi kan hänvisa den som  
vill följa sitt ärendes väg genom 
bygglovsprocessen till e-tjänsten. 
Detsamma gäller den som behöver 
komplettera sitt ärende, i stället för att 
som tidigare kommunicera med oss via 
mejl eller brev, säger Morgan Randall 
Svahn, bygglovschef.

 Det har under flera år varit möjligt 
att på digital väg göra både bygglovs- 
ansökningar och anmälningar om 
åtgärder. Det senare krävs exempelvis 
för att få bygga ett attefallshus.

1 SEPTEMBER BLEV e-tjänsterna inte 
bara tydligare och enklare att använda, 
de fick även kopplingar till bygglovsav-
delningens ärendehanteringssystem. 
Det innebär flera fördelar, bland annat 
att ärenden startas automatiskt när alla 
handlingar skickas in och att hand-
läggare kan utses direkt. Detta krävde 
tidigare manuell hantering. 

Även kompletteringar av ärenden 
når handläggarna snabbare via 
e-tjänsten.

– De flesta söker bygglov en 
gång i livet och då är det vik-
tigt att ansökningsprocessen 
är så enkel som möjligt, säger 
Morgan Randall Svahn.

– Steg ett kräver Bank-id och riktar 
sig till privatpersoner och företag med 
personligt ombud, men vi tittar också 
på lösningar för företag utan personlig 
inloggning.

Det kan, berättar han, bli aktuellt 
att kommunicera förändringar kring 
ett ärendes status via både e-tjänst och 
SMS. Digitaliseringen kan dessutom 
korta handläggningstiderna.

Fler funktioner har blivit både bättre 
och enklare att använda. Det gäller 
bland annat e-tjänsterna för beställ-
ning av kartor  och mätuppdrag.

M I K A E L J E PPE

E-tjänster 
ger bättre koll 
på bygglov 
och kartor 

ANDELEN BYGGLOV OCH  
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
I PROCENT  
VECKA 35      

67
33

  VIA NYA  
E-TJÄNSTEN  

  BREV

41
VECKA 43  

59
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Upplevelsen/ Vårdkasetändning på Korpberget

Årets tändning av vårdkasen på Korpberget 
i Vårby livesändes på Facebook.

 – I vanliga fall brukar vi vara mellan 50 
och 100 personer när kasen tänds men 
på grund av corona är bara ett fåtal spe-
ciellt inbjudna personer med i år, säger 
Björn Öijer, Vårby-Fittja hembygdsför-
ening som arrangerar tillsammans med 
Huddinge kommun.

Det har regnat en stor del av dagen 
men när skymningen faller är det 

uppehåll. Kulturhusföreningen riggar 
utrustningen för livesändningen 
medan duon Ur askan bestående av 
Maria Hedsten och Torbjörn Bellind 
spelar. 

Innan kasen tänds tilldelas Jonny 
Johansson, Per-Arne Andersson, Christer 
Karlsson och Bruno Bettoschi, vid Hud-
dinge kommuns parkavdelning, Korpa 
Maja-stipendiet 2020 av hembygdsför-
eningen för sina insatser med att seden 
mer än 20 år tillbaka bygga vårdkasen.

– I år är det jag, Jonny och Peter 
Johansson som har rest kasen. Vi fick 
även hjälp av personal från Vårby 
ungdom och föreningen Expose med 
att bära upp virket på berget. Det här är 
en tradition som vi vill ska leva vidare, 
säger Bruno Bettoschi.

MÖR K A MOLN NÄR M AR sig och 
regnet faller igen. Vårdkasen har tänts 
men elden vill inte ta sig. Bruno Bet-
toschi och Jonny Johansson hämtar mer 
bränsle och efter flera försök flammar 
så elden äntligen upp och gnistorna yr 
ut över vattnet.

K R I S T I N A E D E R

Livesändning 
när vårdkasen 
tändes

Ur askan spelar ut över de
historiska mälarfjärdarna FOTO: OLLE MAGNUSSON
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Brinnande kase med 
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Signaleldens  
historia
1973 var författaren 
Björn Öijer en av 
många som flyttade till 
Vårby. Han beskriver 
en nybyggaranda där 
människor engagerade 
sig i samhällsfrågor och 
ortens historia. 

– Den forntida 
vårdkasen i 
Vårby ingick 
i en kedja 
om fyra stora 
kasar som inom 
loppet av en timme 
kunde varsko invånarna 
på Birka om främmande 
sjöstridskrafter som 
anlöpt Mälaren, 
säger Björn Öijer och 
fortsätter:

– Kasen har gett 
namn åt den vikingatida 
byn Vardhby som är 
fornnordiska för byn vid 
vakten.

Han tillägger att 
systemet uppenbarligen 
fungerade och varnade 
vikingarna som grävde 
ner en silverskatt för 900 
år sedan.

– Tanken var 
förmodligen att gräva 
upp den igen men 
någonting hände, säger 
Björn Öijer.

Vårdkasen finns också 
avbildad på Huddinge 
kommuns heraldiska 
vapen.

Habib Iddrisu  
kan du även höra 
i podden Älskade 

Huddinge. Läs mer om 
podden på baksidan 

av tidningen.

Hör Björn själv  
berätta historien om  

vårdkasen och silverskatten  
i podden Älskade Huddinge. 

Läs mer på baksidan 
av tidningen.
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slutet av 
1600-talet var 
högsta modet 
att ”dricka 
brunn”. Rika 

svenskar for till kontinen-
tens kurorter i tron att min-
eralvatten kunde bota alla 
sjukdomar. Läkaren Urban 
Hjärne började leta efter 
liknande källvatten i Sverige 
(ju mer smak av kolsyra och 
mineraler desto bättre) och 
fann Medevi brunn, som 
öppnades 1678.

År 1707 godkändes Vårby 
källa som surbrunn 
av Hjärne. En brunns- 
läkare anställdes för att 
driva brunnsanstalten, och 
man var övertygad om att 
vattnet kunde göra folk 
friska från såväl fysiska som 
psykiska åkommor. Detta 
betraktades som medicinsk 
vetenskap. Brunnsvattnet 
ansågs dock så potent att 
svaga gäster endast fick bada 
i det – och de allra klenaste 
fick nöja sig med mjölk från 
getter som betat nära källan.

Vårby källa och 
det mirakulösa 
vattnet

Krönikan/ Edward Blom

I

Edward Blom, gastronom, kulturhistoriker och författare.   edwardblom.se
Rihab Garci, digital kreatör, lärare och bloggare.   @rihab.garci
Daniel Karlsson, trollkarl, författare och träningsprofil.   danielkarlsson.com

Våra 
krönikörer

Vårby källa, teckning av 
Johan August Anckarsvärd,
1850-tal.

in på 1820-talet. Då gjordes 
också försök att återupp- 
rätta hälsoanstalten, 
eftersom brunnsdrickning 
ännu var populärt, men det 
lyckades inte.

Vårby källa fick dock en 
andra storhetstid. Ingenjö-
ren C. Harry Winberg köpte 
Vårby gård 1924 och anlade 
först badanläggning och 
sedan mineralvattenfabrik 
1932. Fabriken såldes tio år 
senare till Konsumtionsför-
eningen Stockholm. Under 
namnet Wårby bryggerier 
försågs Konsumbutikerna 
med kolsyrat vatten, läsk 
och öl – allt tillverkat av 
hälsovattnet från Huddinge. 

1962 invigdes ett 
toppmodernt  
storbryggeri.

Vårby källas brunn 
 i oktober 2020.

Brunnsgästerna inhystes i 
nyuppförda hus runt Vårby 
gård och på Fittja gästgiveri. 
Ett värdshus och ett pam-
pigt ”brunnshus” vid själva 
källan blev nav i det sociala 
livet, med nöjen som kunde 
förströ långvariga gäster. Två 
år efter starten fick brunnen 
kungligt privilegium;  
änkedrottningen Hedvig 
Eleonora, den blivande 
Fredrik I och hela hovet  
kom på besök.

EFTER NÅGR A blomstrande 
årtionden fick Vårby hälso- 
brunn allt svårare att hänga 
med i konkurrensen från 
nya kurorter och förde en 
tynande tillvaro. Drygt 40 år 
efter starten lades verk-
samheten ned, år 1751. Men 
närboende fortsatte dricka 
vattnet och firade årliga 
källfester, entrepre-
nörer tappade det på 
flaska och sålde – och 
det kungliga slottet 
försågs med käll-
vatten från Vårby, 



Edward 
Blom

Vårby udde blir  
en marin stadsdel
Spendrups gamla bryggeri vid 
Vårby udde, mellan E20 och 
Mälaren, ska rivas och bli en ny 
stadsdel med 2 000 bostäder, 
vårdboende, handel, service,  
parker och en strandpromenad.
Spendrups nuvarande huvud-
kontor tas över av Engelska skolan. 

– Vi hoppas kunna bevara 
verkstadsbyggnaden i tegel som 
finns där i dag och omvandla den 
till en restaurang eller butik,  
säger Angelica Andersson, projekt-
utvecklare hos Magnolia Bostad.

Det planeras en ny stadsdel med 
bostads- och hyresrätter för cirka 
4 000 boenden. Närheten till vatten 
och trygghet är centrala delar i 
utvecklingen av området som även 
ska göras tillgängligt för andra än 
de boende. 

Kommunen samarbetar med 
Magnolia Bostad och Spendrups 
kring områdets utveckling. 
Detaljplanearbetet pågår och 
samråd kring etapp 1 är planerat till 
andra kvartalet 2021. 

– Första inflyttningen till 
området kan ske tidigast 
2024–2025, säger Raad Alwajid, 
planarkitekt och projektledare  
på kommunens plansektion.

Stadsdelen får gångavstånd 
till två tunnelbanestationer och 
framtida Spårväg syd. Förbifart 
Stockholm gör det också enklare 
att arbetspendla norrut.

Mer info på  
huddinge.se/varbyudde1  
och magnoliabostad.se.

Vårby källa, teckning av 
Johan August Anckarsvärd,
1850-tal.

WÅR BY BRYGGER IER 
köptes 1989 av Spendrups, 
som senare förlade huvud-
kontoret dit. De nya ägarna 
fortsatte först tillverka 
mineralvattnet “Vårby 
källa”, men intresset från 
Konsumbutikerna var lägre 
än förväntat varför det lades 
ned. Någon gång 1992–1994 
upphörde den kommersiella 
användningen av källvattnet 
helt.

Brunnshuset totalreno-
verades och fick Huddinge 
kommuns skönhetspris 
2002. Det har använts som 
representationslokal av 
Spendrups, och jag har själv 
hållit föredrag om bryg-
gerihistoria i denna vackra 
byggnad.

Men även denna era går 
mot sitt slut. 2013 tappades 

den sista flaskan i Vårby då 
Spendrups koncentrerat all 
produktion till Grängesberg. 
2022 flyttar även huvudkon-
toret. På bryggeriets område 
planerar Huddinge kommun 
istället en helt ny stadsdel: 
Vårby udde. 

Förhoppningsvis får även 
källans historia en fortsätt-
ning. Vore det inte trevligt 
om någon kunde anlägga 
ett mikrobryggeri eller ett 
spa som använde sig av det 
anrika vattnet?

”Vore det inte trevligt  
om någon kunde anlägga 

ett mikrobryggeri eller 
ett spa som använde sig 
av det anrika vattnet?”
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UPPTÄCK HEMOMRÅDET 
MED HISTORISK APP
"UPPTÄCK HISTORIEN" – lär känna 
området där du bor på promenaden 
eller löprundan med en mobilapp 
som skapats i samarbete med 
Stockholms Länsmuseum. 
Appen erbjuder kulturhistoriskt 
intressanta berättelser om platser 
som passeras längs olika slingor i 
Huddinge kommun. Appen laddas 
ner gratis i Apple Store och Google 
play. Den kan även användas i 

Haninge och Botkyrka. 
Mer info: huddinge.se/
upptackhistorien.

HEMLIGSTÄMPLAT OM 
RYSSLÄGRET I LISSMA 
LYSSNA PÅ BERÄTTELSER OM RYSS-
LÄGRET I LISSMA, om de sovjetiska 
flyktingar som hamnade i Lissma 
efter att de lyckats fly från de tyska 
tvångsarbetslägren i det ockuperade 
Norge. 1970 brände brandförsvaret 
i Huddinge ner det förfallna huset 
vid Lismasjön som kallades Lisma 
Corps de logi. Mellan åren 1942 och 
1946 hade fastigheten använts som 
förläggning för sovjetiska flyktingar. 
Efter krigsslutet gick minnena av 
händelserna här bildlikt talat upp 
i rök. Under flera decennier var det 
ingen som talade om ”rysslägret” i 
Lisma. Mer info: hemligstämplat.nu.

SPÄNNANDE HISTORIA  
I DIGITAL UTSTÄLLNING
DIGITALA UTSTÄLLNINGEN  
”PLATSEN UTANFÖR” låter dig 
upptäcka Huddinges spännande 
historia och kulturarv, genom unika 
platser laddade med hemliga, fula 
eller smärtfyllda berättelser från 
förr. Stockholms Länsmuseum har 
tagit fram utställningen om bland 
annat gamla kärnkraftverket i 
Ågesta och ”rysslägret” i Lissma. 
Besök utställningen på:  
platsenutanfor.se.

COVID-19
Arrangörerna för varje 
evenemang ansvarar för 
att anpassa efter regler och 
rekommendationer kring 
covid-19. Ta alltid reda på 
aktuell information på 
respektive anläggnings 
webbsajt eller kontakta dem 
innan besök. Kom ihåg att 
stanna hemma om du är sjuk, 
hålla avstånd på plats, både till 
andra deltagare och personal.  

FRITIDSGÅRD  
PÅ INSTAGRAM
HUDDINGE KOMMUNS digitala 
fritidsgård håller öppet varje 
onsdag–fredag mellan kl. 18 och 20 
på instagramkontot UngHuddinge. 
Fritidsledare och inbjudna gäster 
håller olika livesändningar på 
kontot.  Mer info: huddinge.se/
unghuddinge/digital-fritidsgard.

PODCAST FÖR 
FÖRENINGAR
REGISTRERADE FÖRENINGAR 
kan göra en egen podcast i en ny 
poddstudio i Kulturhuset hos 
Folkes, i Huddinge centrum. Boka 
via fritid@huddinge.se eller på 
08-535 317 34. Privatpersoner, 
företag eller annan organisation 
kan också boka poddstudion, det 
görs via Folkes på info@folkesevent.
se och 08-711 88 00.

SAMHÄLLSRÅDGVNING  
PÅ BIBLIOTEKEN
BEHÖVER DU HJÄLP med att till 
exempel fylla i blanketter, söka 
information, kontakta myndigheter 
eller liknande? På biblioteken i 
Vårby och Skogås erbjuder ABF 
gratis samhällsrådgivning två  
dagar i veckan:
→  Skogås bibliotek tisdag och 
torsdag kl. 12–15 till och med 17/12.
→  Vårby bibliotek med 
Barnkonsten måndag och torsdag 
kl. 13–16 till och med 17/12.
Mer info: bibliotek.huddinge.se.

LITOGRAFIER
LITOGRAFISKA MUSEET på Sundby 
gårdsväg 6 har öppet onsdagar och 
söndagar kl. 12–15. Litografiska 
Museet är ett arbetslivsmuseum 
för litografi och ligger på det 
natursköna Sundby Gård. Info 
om aktuella utställningar: 
litografiskamuseet.se.

BOKPÅSAR FÖR 
AVHÄMTNING
BIBLIOTEKEN I HUDDINGE erbjuder 
bokpåsar för avhämtning, för att 
minska smittspridningen  
och underlätta för dem som 
inte kan lämna hemmet just nu, 
Hämtpåsarna kan beställas 
av alla som inte vill eller kan 
besöka biblioteken under den 
pågående coronapandemin. Den 
förbeställda påsen hämtas sedan 
upp på eller utanför biblioteket. 
Beställningen kan  göras via ett 
formulär på webben eller genom 
att ringa närmaste bibliotek.  
Här finns beställningsformulär  
och kontaktuppgifter:  
bibliotek.huddinge.se.

RACKETSPORT
TRÄNING FÖR ALLA i Skogås 
Racketcenter: squash, badminton, 
padel med mera. Mer info: 
huddinge.se/racketcenter.

SIMNING
VARVA SIMNING MED ANNAN 
RÖRELSE i Huddingehallen som är 
öppen för alla som vill hålla igång 
genom att exempelvis simma, åka 
vattenrutschkana, gymma eller 
delta i gruppträningspass. Mer info: 
huddinge.se/huddingehallen.
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  Här tipsar vi om arrangemang i Huddinge. För utförligare information och för ännu fler  
 aktivitetstips, se huddinge.se/pa-gang. Evenemangstips anmäls direkt på huddinge.se/pa-gang
 eller skickas till Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

När pandemin gör det svårt att 
träffas hemma hos varandra får 
vi ses ute i stället! 

Vid Gladövik i Orlångens 
naturreservat finns en led där 
det är möjligt att ta sig fram med 
barnvagn. Här finns parkering 
för rörelsehindrade och 
vindskydd där du kan grilla. 

Även vid Sundby gård finns 
vindskydd och möjlighet att 
grilla. Här går det också att ta sig 
fram med rullstol och barnvagn. 

Vid entrén Granby Näset, 
Paradisets naturreservat, finns 
en rymlig parkeringsplats med 
grillplats.

Leden ”Kvarnen runt” 
i Orlångens naturreservat 
kan du gå med barnvagn till 
vindskyddet och grillplatsen 
väster om Balingsta kvarn vid 
Orlångens strand. För den som 
vill motionera bort julskinkan 
med barnvagn finns vid 

Flottsbro ”Utkiksrundan” och 
”Kanalrundan” att utforska. 

Fler tips på utflyktsmål finns 
på naturkartan.se/sv/huddinge. 
Naturkartan kan också laddas 
ner som app.

Bra utetips när det  
är svårt att träffas

Korpberget.

Gladövik.
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VINTERSPORT
DET FINNS MASSOR att göra under 
vintern: gratis skridskoåkning på 
särskilda tider, spår för skidåkning, 
pulka, snowracer eller stjärtlapp 
nerför närmaste pulkabacke. Tider 
och platser för olika vintersporter: 
huddinge.se/vintersport.

UTOMHUSGYM FÖR 
GRATIS TRÄNING
DET FINNS NATURGYM av stockar 
och trämaterial och utegym som har 
maskiner som liknar inomhusgym. 
Utegym finns på Visättra 
Sportcenter, Ågesta friluftsområde, 
Källbrinks IP och Nytorps mosse. 
Maskiner som liknar inomhusgym 
finns vid Källbrinks IP, Rådsparken 
och Skeppsmyreparken. Mer info: 
huddinge.se/utegym.

TRÄNINGSTIDER FÖR ALLA
HUDDINGE KOMMUN erbjuder 
flera öppna, trygga platser 
att träna på, bland annat 
tänds flera fotbollsplaner för 
”allmänhetens träning”. Tanken 
är att ytan ska användas för all 
möjlig träning. Dessa planer 
tänds upp: Annerstaskolans BP, 
Visättra Sportcenter, Sörskogens 
IP, Vårbyparkens IP, Vreten 
BP, Kvarnbergsskolans IP och 
Mörtviksskolans IP. Öppettider: 
Måndag–torsdag kl. 16.30–22 med 
belysning och lördag–söndag  
kl. 8–15 utan belysning. Pågår så 
länge vädret tillåter. Läs mer på:  
huddinge.se/allmanhetensidrott.

HÅLL KOLL PÅ  
HUDDINGE.SE/LOV
På huddinge.se/lov finns  
tips på saker som både barn 
och ungdomar kan göra 
under jullovet. 



SVERIGE 
PORTO BETALT 
PORT PAYÉ

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA KANALER

    Lyssna på
 Älskade
     Huddinge!

→  Läraren och influencern   
 Rihab Garci delar med sig av en  
 stark historia och tipsar om  
 bästa kebabpizzan i Vårby.

Huddinge.se är en 
av Sveriges bästa 
kommunsajter
IT-nyhetssajten IDG 
rankar varje år de 100 
bästa kommunsajterna i 
landet och i år hamnar  
huddinge.se bland de 
fem bästa. I länet ligger 
Huddinges webbsajt 
på första plats före 
Stockholm stad.
Som fördelar nämns 
bland annat tydliga 
ingångar till de olika 
områdena, viktigaste 
sidorna på flera språk, 
funktionen att lyssna 
på innehållet och en 
sökfunktion i centrum.

Information om 
coronaviruset 
Information om corona 
och covid-19 för dig som 
bor i Huddinge: huddinge.
se/coronaviruset.

Okomplicerat med podd
Du kanske aldrig har lyssnat på en podd tidigare? Det är inte 
så komplicerat, ungefär som radio fast när du vill. I din smarta 
telefon eller dator googlar du bara Älskade Huddinge. Du kan 
också använda QR-koden här intill.

Lyssna till spännande poddar med berättelser  
av folk från Huddinge. Just nu finns tre avsnitt, 
men fler är på gång, så börja prenumerera.

→  I Masmo vet alla vem Habib  
 är – personlig tränare och   
 vinnare av årets demokrati- 
 pris. Habib Iddrisu får med  
 sig både barn, tonåringar och  
 vuxna på hajker längs Vårbys  
 stränder och berg.

→  Författaren och journalisten  
 Björn Öijer berättar om 
 Vårbyskatten och Huddinges  
 vårdkase och dess betydelse.

Huddinge.se är länets 
bästa kommunsajt.




